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 ملخص البحث

 :موضوع البحث 

 ب لمياق ة جفكاره.(جحمد د حي ميصعر)نقُض ا هاِت رجس الق آنيي  الع ب 

 هدف البحث: 

 تث يُت حجيَّة الييَّة الي عيةب لالدفاُع عيها. -1

 نقُض ميتلقات )جحمد د حي ميصعر(  نكاره اليية  الي عية لشيا  هتافّها. -2

عِء فهم  -3 تعتيه اآليات الّي اسّدعَّ هبا الق آنيع ب تعتيًها دحيًحا يف ض 

 الصحاشة عيا،ا.

 مشكلة البحث: 

اه )الق آُ  لك رب مصدًرا  ج لَّف  زعيم الق آنيي  المعاد ي  يف مص  كّاًشا سمَّ

س  ا هاتس  سِّ يتعُ  م   للّ  يع ا سممي(ب انتلق فيه م  آيات ق آنيةب ليُؤ 

ّ  ُّ هبا م  يقُف  َّّ   شقداسة الق آ   خملها يف حجيَّة الييَّةب قد ي غ  ة جنَّه ت ي  عليهاب خادَّ

ظَّم يف ن عس الميلمي ب  لزعم ج َّ م  اعّقد شأ َّ الييَّة لحي فقد ج،ا  الق آ   الُمع 

 الك يم.

 نتائج البحث: 

انيع  يف ثعب ا عيب  -1 ل م  الق آنيع  ما ،م يف الحقيقة عال عقمنيُّع  ع 

غع  شعد ذلك علر تأليل الق آ  شما يهدفع  علر عزاحة اليية م  الّ  يعب ثم يّ  ّ 

 يعافق ج،عائهم.
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كِيك جلَّف  جحمد د حي ميصعر كّاش ُه شّكلي -2 فس م  تهات م  ع،ةب لّّ  

الميلمي  يف سيَّة ن يهم ب فليس كّاشه ،ها م  ق  ِيل اليقد العلمي الهالجب شل ،ع 

 خدمة رعداء ا سمة.

ر جحمد د حي يف كّاشِِه ا هات الميّ  قي ب لرلَّ تملة م  جحالي   -3 ك َّ

ًّا ه  مّهاف ا تعل   ح  ِل اسّ كاع معيا،اب مِمَّ  يف المي ا  العلمي.  ال خاري لمج َّ

 :الكلمات المفتاحية

جحمد د حي  -ال ل علر ميك ي اليية -ا هات الق آني  -حجية اليية 

 ميصعر.

 ل. ن يل ش  جحمد شلهي

Nabil.belhi@gmail.com 
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﷽ 

 املقدمة

لعلر آله ب لالصمو لاليمة علر ن يِّيا محمدب الحمد هلل ربِّ العالمي 

يَّّهب لم  اتَّ عهم شرحيا  علر يعة الدي لدح هب   .لجزلاته لُذرِّ

ا شعد و سيِّدنا محمد و جمَّ ا ملسو هيلع هللا ىلصفر َّ م  لالئل دد  ن عَّ يقع شعده سب عخ اُره عمَّ

ي ب فرذا هبا تقع كما جخرب لل   ا جخرب شه م  فّ  يف الدِّ ب ثم ملسو هيلع هللا ىلصف ق  ما قاعب لكا  مِمَّ

ف   د  َّّماةب ظهعرُ رآه الياس شأةِّ جعييهم علر ما ل  َّّكُِةع  علر  شال  ائ ة م  الياس ي 

َِّّخهل  م  شمل الك   مع يًا لهم ةب لي م  ّ اهتمب ثم ب اررائك ال خ  ليأكلع  م  ُف

عي  االكّ اء شما تاء ملسو هيلع هللا ىلصيجا، ل  شالّك ُّ  علر سيَّة الي ي  الق آ ب  يف لرفضهاب ُمدَّ

ُّّ ،مب يقعع الي لالق آ ُ  ُب لععا،م لي ضح تي َأاَل إِنِّي أ وتِيت  : »ملسو هيلع هللا ىلص ي يكهِّ

ٌل َشبَْعان  َعَلى َأِريَكتِهِ ، اْلكَِتاَب، َوِمْثَله  َمَعه   ْم بَِهَذا  :َيق ول  ، َأاَل ي وِشك  َرج  َعَلْيك 

ْرآنِ  وه   ؛اْلق  م  ْم فِيِه ِمْن َحَراٍم َفَحرِّ ، َوَما َوَجْدت  يِه ِمْن َحاَلٍل َفَأِحلُّوه 
ْم فِ  .(1)«َفَما َوَجْدت 

اليية الي عيةب  قِّ ح    جش ز ار  لحات ال ك ية المعاد و الّي جتح  ت يف مف

اءب  ت يد ب خ يَّة تهاتس م   مس ع  د  شِ لحاللت الحيلعلة شي  الميلمي  لسيَّة ن يِّهم الغ َّ

ع    ظه ت يف ال ما  ارخي  ييمُّ
الييت و علر عقعع اليااةةب ج  لحُة  ائ ةس

ت  شل عس الق آ ب جن يهم شالق آنيي  جل )ج،ل  ل  َّي  الق آ (ب ،هه التائ ة الّي ت 

َّّر جد ح ت  يف االنّ ار شي  الم ك ي ب ح ب لها تمعيات لميّديات تلجخه 

َِّّصُل  اسّقت ت  م  خملها شعض ال  اب لالمثق ي  المّعا  ي  مع كلِّ ما ي
                                                 

ِدي 12( لاش  ماته )2664( لالرتمهي )4604جخ ته جشع لالل ) (1) ع  ( م  حدي  المقداة ش  م 

بس ع  الي ي  (. 882لعسياله دحيح كما يف اليليلة الصحيحة )ملسو هيلع هللا ىلص.  ك   
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عمهم يف ،ها العص ب ايخ الق آنيي  )جحمد د ح ي شالق آ  الك يمب لقد ت َّ

ميصعر(ب داح  كّاب )الق آ  لك ر مصدًرا للّ  يع ا سممي(. الهي لخَّ  

 لعلغاء للر،ا يف الّ  يع.ب فيه آراء القعة لميتلقاهتم  نكار اليية الي عية

م  جتل ذلك تاء ،ها ال ح  المعسعة شد: )ميتلقات جحمد د حي ميصعر 

(ب ليك ف راسة نقدية: ل«الق آ  لك ر»م  خمع كّاشه   نكار اليية الي عية

حقيقة ،هه التائ ةب لييُقد    حها يف الّعامل مع اليية الي عيةب لذلك شرحصاء ج،مِّ 

ميتلقاهتم  نكار الييَّةب ثم مياق ّها مياق ًة علمية يف ضعء تعتيهات الق آ  

ا علر محكم العقل لالعاقع الم ا،دب ل   ِّه  فق الضعاشط العلمية الك يمب لمحاكم 

م عليها ال احثع ب كلُّ ذلك م  جتل الدفاع ع  اليية الي عيةب لرلِّ الّي يحّك

يَّ  ب شرزاحة ال ُّ   االعّ ار لحجِّ اب لتع يِ  ثقة الميلمي  شييَّة ن يِِّهم   ه الّي تثي  ال كَّ ِّه 

ي    يف شعض القلعب.  يف  شعض الي عسب لال َّ

 :مشكلة البحث 

ات م  الق آ  الك يمب انتلقعا تكم  م كلة ال ح ب يف اعّمال الق آنيي  آي

 عا مه، هم يف عنكار الييةب فاليؤاع المت لح:ُي لهاب ليؤسِّ  م  فهمهم الخاصِّ 

ميتلقات الق آنيي   نكار اليية الي عيةب لما الجعاب ع  ا ههم يف  ما ج،مُّ 

عا هبا علر عسقاط حجية ،ها ال اب؟ لما الّ يي  الصحيح لآليات الّي اسّدلُّ 

 اليية؟ 

 :أهمية البحث وأسباب اختياره 

ق شّعظيم العحي الثاين لعث ات تكم  ج،مية ،ها ال ح  يف كعنه يّعلَّ  -1

 ي  حجِّ 
 .هِ ِّ
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م  للاعي الكّاشة يف ،ها المجاع اغرتار شعض ال  اب شاتجا،ات معاد و  -2

ة تدعع علر م اتعة معقف الميلم م  ارحالي  الي عيةب لععالو اليظ  يف حجيَّ 

 لي عية.ة االييَّ 

م  جس اب اخّيار ،ها المعضععب انّ ار جفكار الق آنيي  ميك ي اليية شي   -3

 ي ب حي  جد حت لهم معاقع لميّديات يت حع  فيها ا هاهتمب شعض المثقَّ 

 عليهم. ال لُّ  م  َّّ ح  ّ  ف  

ة اليية الي عيةب لمصدريّها يهدج ،ها ال ح  علر تع ي  الثقة شحجيَّ  -4

،ا عقل ت المعاد ي  الميك ي  لهاب شأللة م  الق آ  الّي يق ُّ لألحكاةب شدفع ا ها

 ا نيا .

  :منهج البحث 

الميهج االسّق ائي الّحليليب ثم الميهج اليقدي لمياق ة جفكار  اسّخدمُت 

 الكات .

 :الدراسات السابقة، واجلديد الذي يقدمه البحث 

ا نقد كّاب ا ماب لجمَّ للراسات قليلة نععً  ا هات الق آنيي  كّ م  يف رلِّ  ت     ِّ كُ 

علر  -شعد ال ح  لالّ ّيش - رحمد د حي ميصعرب فلم جعث    (الق آ  لك ر)

قة يف مياق ة جفكار ،ها الكّابب عال شعض المقاالت المخّص و لراسة علمية معثَّ 

 علر ا كة ا نرتنتب جذك  ميها:

 مع كّاب الق آ  لك رب رحمد د حي ميصعر. ل. عش ا،يم ععض. -1
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نقد كّاب الق آ  لك ر رحمد د حي ميصعرب مقاع مي عر يف ميّدى  -2

 .(شيت اهلل)

 (الق آ  لك ر)ميتلقات كّاب  ج،مِّ  ه ال ح ب ،ع نقدُ مُ لالجديد الهي يقدِّ  

ل عيم الق آنيي  جحمد د حي ميصعرب لذلك شدراسّه لراسة علمية نقديةب تكع  

ية اليية لم  ا ل اب اليقي  شحجَّ ا لم  جرال مياق ة جفكار الكات ب لم ّاًح م تعً 

   ش  هات ميك ي اليية. تأثَّ 

 :اخلطة املفصََّلة للبحث  

 ها:ُص ة مخّص وب ،ها ،ع ملخَّ انّظم ،ها ال ح  يف ختَّ 

مة  مه.فيها شال ح  لم كلّهب لج،دافهب لالجديد الهي يقدِّ  ُت ف  ع َّ  :المقدِّ

 (.الق آ  لك ر) لكّاشهب : الّع يف شالق آنيي ب لجحمد د حي ميصعرتمهيد

 : نقد ميتلقات ال صل ارلع م  الكّاب.المبحث األول

 للميلمب لما سعاه فهع ظ ٌّ  كاجس   م قَّ ي  ّ  الميتلق ارلع: الق آ  كّاب مُ 

 مهمعة. لحدي م 

ط يف ايءب فم حاتةالميتلق الثاين:  ا سعاه م  علر م الق آ  الك يم ما ف َّ

 الكمة.

 ميتلقات ال صل الثاين م  الكّاب.: نقد الثاين مبحثال

 لاخ  ال سعع للعازمه. الميتلق ارلع:
ِّ
 الّ  يق شي  اخ  الي ي

  مأمعع شّ ليغ الق آ  فحي . ملسو هيلع هللا ىلص ال سعُع  الثاين: الميتلق
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 نقد ميتلقات ال صل الثال  م  الكّاب. :المبحث الثالث

تاريخ ش  ّي للميلمي ب ل  يقة  ع ارو ع  الحدي  الي عي ارلع: الميتلق

 .تمعه غي  معثعقة

امِِهب  ملسو هيلع هللا ىلصالميتلق الثاين: سي و الي ي  ق  يف جحالي  ال خاري تييئ علر م 

  لتخالف الق آ .

 تعدياته. ب لج،مُّ : نّائج ال ح الخاتمة
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 متهيد

 ق ل الخعض يف مياق ة ج  لحات  ائ ة الق آنيي  حعع اليية الي عيةب م 

العقعج علر ،هه  ج  نقف علر تع يف م  لات عيعا  ال ح و ر َّ  المهمِّ 

 :الّع ي ات يعي  علر فهم المعضععب لمع فة تهلر ارفكار الّي يياق ها ال حُ  

ُه المنطلقات) َّّخ  ل ياء اآلراء لارفكار  جرضية ُ( ،ي: القعاعد لارسس الّي ُت

 عليها.

تيالي شاتخاذ الق آ  الك يم مصدًرا لحيًدا  ،م: ف قة معاد و( القرآنيُّون)

لعقعع الخمج لال  قة شي   اللّ  يع ا سمميب لن ه اليية الي عية لاعّ ار،ا س    ً 

ةب تيحدر تهلر ،هه ال  قة م  ا ه القارو الهيدية حي  ن أ ت  يف ظِلِّ ب ارمَّ

 -  ميملهناية الق   الّاسع ع - االسّعمار ا نجلي ي للهيد لشريعاز ميه

ال ِعي(  ك    لمحارشة ا سمة لالميلمي ب م  جش ز زعمائها )ع د اهلل ش  ع د اهلل الج 

ِلي ( الهي قاة شي اطس لاسع ك (ب ل)غمة جحمد ش    س تماعة )ج،ل الهِّ لن   ب مؤسِّ

س تمعية )ج،ل الق آ (ب كًّ ا كثي و يف عنكار اليية لجددر مجلًة نا قة ب لجسَّ

ر فّ يَّاه يف ب  لعع ا سمة(ب ثم انّقل ،ها ال ك  علر ال مل الع شية) :شاسمها تيمَّ

ب م  جش ز،م: )جحمد د حي ملسو هيلع هللا ىلصمص  شعض الم ك ي  الحاقدي  علر سية الي ي 

دُّ اربَّ  ال لحي للق آنيي  يف مص ب كهلك: )جمي  يعسف عليب  ميصعر( الهي ُيع 

جشع ريةب تعفيق  علي الميدلو الييييب عيهاب ع دهب دالح جشع شك ب محمعل

 .(1)دديقيب جحمد زكي جشع االي(

لماين مص يب يعدُّ ل(: ،ع لكّعر جز، يب أحمد صبحي منصور)  م ك  ع 

                                                 

 . (384 -374 صليعد رسّم: )ييظ : ال    االسممية ميه ال داياتب  (1)
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ة( 1949رجس  ائ ة الق آنيي  ميك يِّ الييَّة يف العص  الحاض . للد سية )

ب ثم  عُّ س    ّ س  م احله ارللر شمص  شِ لّحق شعد اشمحافظة ال  قية شمص ب ل ر 

علر الثانعية العامةب شقيم الّاريخ لالحضارو ا سممية الّاشع لكلية اللغة  حصعله

ل ،ياك علر ا تازو العلمية سية )فالع شية شجامعة ارز، ب  ة(ب ثم 1973حصَّ

ة( لكانت ج  لحّه شعيعا : )لحدو العقيدو الدييية يف 1975الماتيّي  سية )

 سممي(ب الّي القت رفًضا م  مص  يف عصعر،ا الثمثة: ال  ععينب الِق تيب ا

ق ل جساتهو القيمب ثم لخل يف د اع مع جساتهو ارز،  شي   انّقاله للّصعج يف 

ل عليها سية ) ة(ب الّي كانت شعيعا : )جث  1981رسالّه للدكّعراه الّي حصَّ

 الّصعج يف مص  يف العص  المملعكي(.

تعلَّر جحمد د حي ميصعر عدو لظائف لانخ ط يف عدو تمعياتب فّعلر 

ج  هب حّر ااع عيه عنكار اليية الي عيةب ف ُتِ ل  فيالّدريس شقيم الّاريخ الهي تخ َّ

ا عاما لجماعة )لععو الحق ة(. لعمل سك تي ً 1987م  ارز،  سية )

سِّ ا لّح ي  مجلّهاب كما كا  عضعً ا سممية(ب لمدي ً  ًيا للجمعية المص ية ا ُمؤ 

. لانّي  لعدو م اك  (ة1994ة/ 1993)لارمي  العاة لها سية ب للّيعي 

 .)كم ك  اش  خلدل ( ال  هاتلتمعيات تحعة حعلها 

سمة لتحعله ليية خي  ارناةب لشعد انك اج ن ا ه يف ازلراء لي  ا 

 (،ارف ل)رًسا شجامعة لُعيِّ   مدّ ب ، ب علر العاليات المّحدو ارم يكية

ِعي الي عو فكا  حعاِريَُّه ييهل م  ب ارم يكيةب لاتّمع ،ياك مع )راال خلي ة( مدَّ

ا تحت اسم ا خادًّ جفكاره يف ميجد )تعسا (ب لشعد اسّق اره ،ياك جن أ  م ك ً 

 )الم ك  العالمي للق آ (.

ب لالّ كيك يف الميلَّمات  له مجمععة م  المؤل ات يف تق ي  فك ِه ال اذِّ
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مثل: )حدُّ ال لو الم ععة(ب )ال ناسخ لال مييعخ يف الق آ (ب ب  عيةال 

)الميكعت عليه يف تاريخ عم  ش  الختاب(. لالمؤلف مقيم اآل  يف جم يكاب 

لي  ج علر معقع ج،ل الق آ ب لكّاشاته كلُّها مّعتهةم للتَّع  يف اليية 

نية للّ كيك يف كمات لي  ا سمةب للدل شه ارم  للظهعر يف قيعات نص المح  

 .(1)اردعع ال  عيةب مما يثي  ال كَّ يف م  يقف لراءه لما ج،دافه م  كّاشاته

،ع كّاب جلَّ ه جحمد د حي )القرآن وكفى مصدًرا للتشريع اإلسالمي(:  

ح المؤلِّف شهلك يف مقدمة - شتل س م  العقيد اللي ي )معم  القهايف( كما د َّ

للما كا  يحعي رجيه ال اذَّ المخالف لإلتماعب ُميِع  ،ها الكّاب م  الي    -كّاشه

لجعيد   عه م  ق ل مؤسية يف مص ب لُدعِلر يف كثي  م  ال لدا  ا سمميةب 

ب لددرت ميه الت عة ارللر ل،ي (ة2005 )االنّ ار الع شي ش ي لت سية 

 يف ،ها ال ح .المعّمدو 

لفك ُو ،ها الكّاب قائمة علر جساس االكّ اء شالق آ  الك يم مصدًرا  

للّ  يع يف تميع اؤل  الحياوب لن ه اليية الي عية الّي ،ي س   ال قا  لالي اع 

 شي  الميلمي  علر حدِّ زعمه. 

الق آ   ج َّ  فيه ر  : فق َّ الفصل األولا مة لثمثة فصععب جمَّ  ه علر مقدِّ مؤلِّ  هُ م  يَّ ق  

 ال حاتة علر ايء سعاه ي يِّ 
جل  هُ يُ الك يم ،ع الكّاب العحيد للميلمب ل،ع كاجس

                                                 

جحمد  -ال ك  العلماين المعاد  يف: سليلة رمعز (جحمد د حي ميصعر)انظ  ت تمة  (1)

دب ،1432ب تمالى اآلخ و 96 جسامة الهّيميب مجلة ال اددب العدل -د حي ميصعر

. لكّاب: الق آنيع  يف مص  لمعقف ا سمة ميهمب ل. ع د ال حم  (10 -05ص )

 . لالرتتمة الّي لضعها لي يه يف معقع ج،ل الق آ (123ص )يعسف:  محمد

 www.ahl-alquran.com  

http://www.ahl-alquran.com/
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لّق ي  م دج الّ  يق شي  اخصية الي ي  هُ د  ق  ع  : ف  الفصل الثاينا ب لجمَّ هُ حُ يعضِّ 

 ة اخ  ال سعع علر ت ليغ الق آ  فحي . مَّ هِ مُ   ِ ص  ب لق  ملسو هيلع هللا ىلصلاخصية ال سعع 

ا  ر  فيه ج َّ  :الفصل الثالثلجمَّ ي ع    له شيؤاع: كيف ن أ المصدر الثاين؟ ق  َّ ع  ف 

لُ   لللميلمي ب لددى لثقافّهمب لج َّ معيار  اليية الي عية مج َّ
ِّ
تاريخس ش  يٍّ للي ي

ثع  ب اشي  شييهملعتعل الميافقي  الكهَّ  وخا ئم  عدالة الصحاشة الهي اعّمده المحدِّ

جحالي  م  دحيح ال خاري تخالف الق آ  ثم جخه يربِ،ُ  علر ذلك شاسّع اض 

 علر حد زعمه. ملسو هيلع هللا ىلصلتييُء علر اليَّ ي ب لالعقل

 

 املبحث األول

 نقد منطلقات الفصل األول من الكتاب

 القرآن كتاب ُمَتَيقٌَّن كاٍف للمسلم، وما سواه فهو املنطلق األول :

 ظنٌّ وحديٌث مذموٌم.

يف مقدمة ،ها ال صل سا  المصيف آيات ق آنية ي عم جنَّها تدعُّ علر ك اية 

ط يف ايء م  ارحكاةب لي تِّ   علر ،هه المقدمة جنَّه  الق آ  الك يمب لجّنه لم ي  ِّ

فاهلل "يقعع جحمد د حي ميصعر: ال يجعز للميلم ج  يلجأ علر غي  الق آ ب 

 
ُّ
اب لالق آ  لحده الكّاب الهي جحدً الهي ال ي  ك يف حكمه  لحده ،ع العلي

 
ِّ
  ع  ب لال م دِّ ُجلحي للي ي

ُّ
غي  الق آ  كّاًشا يلجأ عليه...ب  لكلماتهب لل  يجد الي ي

 
ُّ
 هل مل خل حل جل﴿ا لملًجاب جيًضا ليس لديه عال الق آ  ملّحدً  لالي ي
ب ،ها [27]الكهف:  ﴾مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم
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 .(1)" ؟شاليي ة للي ي عليه اليمة.. فكيف شيا نح

الّي تحضُّ علر االكّ اء شاهلل رشًّا لعلر "ليمحظ ج َّ اآليات الك يمة 

نكار جي ا و نكاري...االكّ اء شالق آ  كّاًشا تاءت كلُّها شأسلعب االسّ هاة ا 

علر م  يّخهل  جللياء لجرشاًشا مع اهللب لالهي  يّخهل  كًّ ا جخ ى مع كّاب 

 .(2)"اهلل

ر ميتلقً  آخ  م اُلُه ج َّ الميلم يج  عليه ج  يكّ ي شالق آ  الك يم ا كما ق َّ

ما سعاه م  الكّ ب يقعع جحمد د حي علر اب لال حاتة اب كما يكّ ي شاهلل رشًّ كّاشً 

ا يكّ ي شكّاب اهلل يف ا فهع جيًض لالمؤم   الما يكّ ي شاهلل تعالر رشًّ "ميصعر: 

 جخ مح جح مج حج مث هت﴿: الهداية لالّ  يعب يقعع تعالر
 .[51]العيك عت:  ﴾جض مص خص حص مس خس حس مخجس

ا لّق ي  مه، هب : اتخه الكات  م  ،اتي  اآليّي  الك يمّي  ميتلقً قلُت 

 لالجعاب علر ذلك كما يلي:

ا تعلُّقه شقعع اهلل تعالر: -  جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل﴿ جمَّ
ب فم ييّقيم االسّدالع شه [27]الكهف:  ﴾مه جه هن من خن حن

العحيد الهي ُيلجُأ عليه لل  اليية الي عيةب لذلك م  علر ج  الق آ  ،ع الكّاب 

 لتهي :

( لليس )الكّاب(ب األول : ج َّ ضمي  )الهاء( يف اآلية يععل علر ل ظ )ال بِّ

                                                 

. لانظ  ال ل علر ،هه ال  هة يف: ا هات (14ص)الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر:  (1)

 . (455ص )الق آنيي  حعع الييةب محمعل م رلعة: 

 . (15ص الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: ) (2)
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ميه ملًجا ع  لم يُّل كّاشه لي عل ما جم هب  ملسو هيلع هللا ىلصفاهلل ع َّ لتلَّ ،ع الهي ال يجد الي ي 

 .(1)جي: يميعك ميه تلَّ لع َّ  وملًجا" قاع مجا،د:

ّ ُل ما جلحي عليك م  "لقاع التربي يف ت يي  اآلية:  لع  جنت يا محمد لم ت 

هب  أ ت مَّ شهب فيال ك  لعيد اهلل الهي جلعد فيه المخال ي  حدلل  ُه لت  َّّ ِع   ّ لن كّاب رشِّك ف 

داًل تعدُع عيه عليه تجَد من دون اهلل موئاًل  ةُِل عليهب لمع  ر َّ قدرو اهلل محيتةم شك  ؛ت 

ِدُر جحد ميهم علر اله ب م  جم  جرال شهل  .(2)"شجميع خلقهب ال يق 

ُ  شعُضُه شعًضا- (3)دعُّ علر ،ها المعير اآلية ارخ ىت الّي تاء  -لالق آ  ي يِّ

ل،ي قعله ب اب لليس فيه ذك  الكّابل  يجد م  لل  رشِِّه ملّحدً  ملسو هيلع هللا ىلصفيها ج َّ الي ي 

 .[22]الج :  ﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿س حانه: 

: لع افرتضيا ج َّ )،اء( الضمي  تععل علر الكّابب فيكع  المعير ج َّ الي ي الثاين

ال يجد م  لل  الكّاب ملجأ يلجأ عليهب فم يدعُّ ،ها علر شتم  اعّمال اليية  ملسو هيلع هللا ىلص

ّخه مع الق آ  مصدًرا للّ  يعب للم يّخه،ا للّ  يعو ر َّ اليية تُ  امصدرً 

 ب لل  الق آ ا م  الميلمع  مصدرً 
م
لم  لجأ علر الييَّة فقد لجأ ب فكم،ما لحي

 .[80]اليياء:  ﴾حمخم جم يل ىل مل خل ﴿علر ما لعَّ عليه الق آ ب قاع تعالر: 

فالكات  ي يد ج  ي  ض فهمه اليقيم علر معير اآليةب ل،ع جنَّه م  الّجأ علر 

شااللّجاء علر الييَّة فقد ضيَّع الق آ ب ل،ها ليس شمزةب فالق آ  ،ع الهي جم  

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي ﴿ :ا قاع تعالرالق آ  لاليية معً 

                                                 

 (. 4/229س: )انظ : معاين الق آ ب اليحا (1)

 (. 15/234تامع ال يا ب التربي: ) (2)

 . (3/262)انظ : جضعاء ال يا ب محمد ارمي  ال يقيتي:  (3)
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ا يحهر [92]المائدو:  ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ . فلع كانت الييَّة مِمَّ

الدععو علر  ،علب اللجعء عليهب لعقع الّحهي  ميها ،ياب للكيَّيا ن ى العكس

ِد م  تعلَّر عيها. عُّ ك هباب لت ع   الّميُّ

ُقُه شاآلية  - ا تعلُّ  مج حج مث هت﴿ ل،ي قعله تعالر:ب ارخ ىلجمَّ
 ﴾جض مص خص حص مس خس حس مخجس محجخ جح

ب فليس له فيها جلنر لليلب شل ،ع تحميل لآلية ما ال تحّملب [51]العيك عت: 

 لذلك م  جتل جم ي  اثيي :

 خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿ل،ع قعله تعالر: - : سيا  اآليةاألول
 جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ

]العيك عت:  ﴾جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح

يدعُّ علر ج َّ الكمة يّعلَّق شال لِّ علر الم  كي  الهي   ل عا م  الي ي  -[51 - 50

ُ لَّ عليهم شأ َّ اآليات شيد اهلل ،ع الهي  ملسو هيلع هللا ىلص اآليات المعج اتب فأم  اهلل ن يَُّه ج  ي 

اب لج َّ اآلية العظمر  ُله   ال -يي ِّ
ٍّ
يق ج الّي ،ي عن اع الق آ  المعِج  علر رتلس جمي

 .(1)كافية لم  اسّ ص  ل ل  الحق -لال يكّ 

 عوب علر دد  اليُّ  فالمقصعل شالك ايةب ك اية عن اع الق آ  علر جنه آية تدعُّ 

ر لع ف ضيا ج  المعير ك اية الق آ  لليس ك اية الق آ  يف ت  يع ارحكاةب لحَّّ 

الكّ  الياشقة ا سعاه م  الكّ ب فهها ا  م  يف مقاشل م  اشّغر الهدى يف عمَّ 

كالّعراو لا نجيل الّي نيخها الق آ  ل،يم  عليهاب لهلك تاء يف س   ن لع 

شكّ  قد كّ عا فيها شعض ما يقعع  ملسو هيلع هللا ىلصج َّ ناًسا م  الميلمي  جتعا ن ي اهلل "اآلية: 

                                                 

 (. 1/60ت يي  الق آ  العظيمب اش  كثي : )ب (18/429تامع ال يا  للتربي: ): انظ  (1)
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ا ج  ب ج  » نظ  فيها جلقا،اب ثم قاع: اليهعلب فلمَّ ب جل ضملة قعةس ك ر هبا حماقة قعةس

ا : «تاء،م شه ن يهمب علر ما تاء شه غيُ  ن يِّهمب علر قعة غي ،م ي غ عا عمَّ ب في لت 

 حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت﴿
 .(1)"[51]العيك عت:  ﴾جض مص خص

كيف تيألع  ج،ل الكّاب ع  "اش  ع اس قاع:  ليف دحيح ال خاري ج َّ 

ًضا لم ُي   ؤجحد ب ت ق     ملسو هيلع هللا ىلصايء لكّاشكم الهي جن ع علر رسعع اهلل  ح  ب لن ُه م    

ث ُكم  ج  ج،ل الكّاب شدلعا كّاب اهلل لغي لهب لكّ عا شأيديهم  لقد حدَّ

 .(2)"..الكّاب

للّ  يع لل   ا: لع كا  م ال اهلل م  ،هه اآلية االكّ اء شكّاشه مصدرً ثانيا

ال تعع علر سية ن يِِّهب لما جم   ع اله يف غي  ما آية شتاعّه ل اعة رسعلهب لمعلعةم 

جلام هب لشعد مماته تكع  التاعة شالّ اة  امّثاعج   اعة ال سعع يف حياته ،ي 

 يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلسيّه لات اع ،ديهب قاع تعالر: ﴿
 ﴾يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ىنين من خن حن جن

 .[54]اليعر: 

لكيف يكّ ي الميلم شالق آ  فقطب لاهلل جم ه يف ،ها الق آ  ش لِّ ما تيازع فيه 

 جل مك لك خك حك جكالياس علر اهلل لعلر ال سععب قاع س حانه: ﴿
 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل حل
 .[59]اليياء:  ﴾مب هئ مئ هي خيمي حي

                                                 

 (. 18/429تامع ال يا ب للتربي: ) (1)

 . (7363)جخ ته ال خاري يف دحيحه ش قم  (2)
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ج  ال لَّ علر اهلل ،ع ال لُّ علر كّاشهب لال لَّ علر رسعله ،ع ال لُّ  العلماء    يَّ ش  لقد  

هب قاع ميمع  ش  مه ا :  ال لُّ علر اهلل: ال لُّ علر كّاشهب لال لُّ علر رسعله "علر ُسيَّّ

 .(1)"ع  كا  حياب فر  ق ضه اهلل عليه فال لُّ علر اليية

ييةب ذلك ،ع الخي  لذلك فم  مقّضيات ا يما  رلُّ ارمعر علر الكّاب لال

،ع ال هم الصحيحب علر ،ها اليحع فهم العلماء آية االكّ اءب يقعع اش  ع د الرب: 

ِعيه اليهعل لاليصارى يف الّعراو لا نجيل..." فكيف ب للييا علر يقي س مما يدَّ

ب  عليه لتحد لاسّكرب؟ قاع اهلل تعالر: ﴿ مَّ  م  خا  اهلل لكه   مث هتُيؤ 
ب لقد اكّ ييا لالحمد هلل شما [51العيك عت: ]﴾ مخ جخ مح جح مج حج

 .(2)"وما سنَّه لنا عليه السالمم  الق آ ب  ملسو هيلع هللا ىلصجن ع اهلل علر ن ييا 

  ما إىل : القرآن الكريم ما فرَّط يف شيء، فال حاجة املنطلق الثاني

 سواه من الكالم.

الة علر كماع ق شاآليات الق آنية الدَّ يف ،ها الم ح  حالع الكات  الّعلُّ 

  علر ،ها ب لي تِّ -ال ري  فيه ل،ها حقٌّ -الق آ  لعظمّهب لك ايّه لعدة ت  يته 

ه ال حاتة علر اليية مع ه ال لحي سعى الق آ ب لجنَّ لعازمه ال ا لةب ل،ي: جنَّ 

ي  الهي م  الدِّ  ط يف ايءس الق آ  لم ي  ِّ  له لال ت  حهو ر َّ الق آ ب ل،ي ال تكمِّ 

 يحّاج الياس عليه.

 َّّ الة علر ج  الق آ : ل ك ته يف ثعب ق آينب تمع اآليات الدَّ  ج  ي لِّ ر لح

ه الهك  الهي ُجن ع م  عيد اهللب ل،ع ذاته ت صيًمب لجنَّ  ل  صِّ ه فُ كّاب م ي ب لجنَّ 

                                                 

 ي. دّ (. لقد لرل ذلك ع : مجا،دب لقّالوب لاليُّ 7/186تامع ال يا ب للتربي: ): انظ  (1)

 (. 2/789تامع شيا  العلم لفضلهب اش  ع د الرب: ) (2)
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 الص اط الميّقيمب لالحكمة الّي جن ع اهلل علر ع اله.

ط  يف ايء"يقعع جحمد د حي ميصعر:  لكلِّ  لن ع ت ياًناب الق آ  ما ف َّ

ب يقعع تعالر: ًم لكلِّ ايءس  ﴾يت ىت نت مت زت رت﴿ ايءب لتاء م صَّ
 مق حق﴿ب [89اليحل:] ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ب [38]ارنعاة: 
يعسف: ] ﴾هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

طب لتاء غامًضا يحّاج [111 ب لالمؤم  شالق آ  ال ي الر شاهتاة كّاب اهلل شأنه ف َّ

لالمؤم  شالق آ  يؤم  شأ َّ اهلل ب ي صله...لتاء مجمًم يحّاج لم  ب لما ي يِّيُهُ 

ط يف ايءب لجنَّه ن ع ت ياًنا لكلِّ ايءس  تعالر دال  فيما يخرب شه م  ج  الق آ  ما ف َّ

 .(1)"لت صيًم لكلِّ ايء

 شال يا ،ها االسّدالع ج   يقاع: ع َّ لدف الق آ   ع لالجعاب المجمل 

حكاة لارخم ب فم  ععجاز الق آ  لالّ صيلب عنَّما ،ع يف جدعع العقائد لار

ِرِهب قد حعى جدعع العلعة لجدعع الهداية الّي يحّاج  ِة ُسع  الك يم جنَّه علر قِلَّ

ل الق آ  شعض ارحكاة ت صيًمب لجحاع ت صيل ال عض لقد فصَّ عليها ال   ب 

صت عمعمهاآلخ  علر اليية الي عيةب  لت مجملهب لخصَّ ت  متلقهب ب ف صَّ لقيَّد 

ةل،ي  فهي اقيقة ب يف تميع ذلك ال تخ ج ع  رلح الق آ  لمقادده العامَّ

الق آ ب مي عهما لاحد ،ع العحي ا لهيب لهلك نجد ج،ل  العلم الهي  عيد،م 

لييَّة لمقادد الق آ ب يج مع  ج  ما دحَّ ع  رسعع اهلل معتعل جدُلُه ااسّق اء 

ُُّكم  شحدي  جن أتكم عذ"لما يدعُّ عليه يف كّاب اهللب فيقعع اش  ميععل:  ث  ا حدَّ

                                                 

 (. 25الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: )ص  (1)
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 .(1)"شّصديقه م  كّاب اهلل

يِي حدي  ع  رسعع اهلل "ليقعع سعيد ش  ت ي :  علر لتهِهب عال  ملسو هيلع هللا ىلصما ش ل غ 

ُت مصداقه يف كّاب اهلل  .(2)"لتد 

م  شه الي ي "لقاع ال افعي:  ك  ا فهمه م  الق آ  ملسو هيلع هللا ىلصتميع ما ح   .(3)"فهع مِمَّ

فقيل له:  .دحيح عال جدله يف الق آ حدي   ما م "لقاع العيك ي: 

 ﴾ىك مك لك﴿جي  ،ع يف الق آ  قاع: « رجس العقل... علخ»فحدي  
 .(4)"[10الم مل: ]

َّّر العقدية ليس لها ذك   الالعاقع يدعُّ علر ج َّ كثي ً  م  الّ صيمت ال قهية لح

ا يعي ُُهب شل تاء ت صيلها يف اليية الي عية الّي جم نا  يف الق آ  الك يمب ل،ها ليس مِمَّ

اهلل تعالر شاالحّكاة عليهاب فهي عِذ   يف كّاب اهلل شت يق ا حالةب ل،ها ،ع فهم 

: ع د اهلل ش  ميععل جنه قاعف ي دحيح ال خاري ع  الصحاشة عليهم ال ضعا ب 

ع    اهلل»" لِّجاِت لِل ُحي  ِ  ل     ّ صاِت لالُم ّ ي مِّ ب العاِاماِت لالُمعت ِ ماِتب لالُم

ل ق  اهلل اِت خ  يِّ   ف لغ ذلك ام جو م  شيي جسد يقاع لها جة يعقعبب فجاءت ب «الُمغ 

فقالت: عنه شلغيي عيك جنك لعيت كيت لكيتب فقاع: لما لي جلع  م  لع  رسعع 

ب لم  ،ع يف كّاب اهللب فقالت: لقد ق جت ما شي  اللعحي ب فما لتدت فيه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 زي ري ٰى﴿ما تقععب قاع: لة  كيت ق جتيه لقد لتدتيهب جما ق جت: 
                                                 

ب قاع (9145)ش قم  (9/233)ب لالترباين يف الك ي  (3589)جخ ته الحاكم يف ميّدركه  (1)

 ب للافقه اله، ي. "،ها حدي  دحيح ا سيال للم يخ تاه"الحاكم: 

 (. 6/2015: )ت يي  الق آ  العظيمب اش  جشي حاتم (2)

 (. 4/28االتقا  يف علعة الق ءا ب الييع ي: ) (3)

 (. 3/575فيض القدي ب الميالي: ) (4)
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 .(1)"؟ قالت: شلرب قاع: فرنَُّه قد هنر عيه[7]الح  :  ﴾جئ يي ىي ني مي

 شه داح  الكّاب م  آيات فهع ما يأيت: ا الجعاب الّ صيلي عما اسّدعَّ لجمَّ 

ا اسّدالله شقعله تعالر:  -1  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿جمَّ
]ارنعاة:  ﴾ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب

 علر فهم  وع  الييَّة فم ييّقيم علر االكّ اء شالق آ  لاالسّغياء[ب 38
ٌّ
رنه م يي

ط اهلل تعالر  ت ئي سقيم لآليةب رتَّ  عليه لعازة شا لةو فر َّ الكّاب الهي لم ي  ِّ

 يي ىي ني مي زي ري﴿ ،ع )اللعح المح عظ(ب كما قاع تعالر:فيه م  ايءب 
]الحج:  ﴾مت خت حت جت هب خبمب جبحب هئ خئمئ حئ جئ

 مت زت رت﴿"ب حي  قاع: ¶ ل،ع الهي فهمه الصحاشي اش  ع اسب [70
 .(2)"«ا عال قد كّ ياه يف جةِّ الكّابما ت كيا ايةً »ب [38]ارنعاة:  ﴾يت ىت نت

أ  الكّاب ،ع الق آ  الك يمب فالمعير الهي تيّقيم شه اآلية يف شلعلر القعع 

ا عليه حاتة عال لشيَّيه يف لم يرتك ايةً  ظلِّ معاين اآليات ارخ ىب ،ع: ج  اهلل س حانه

ا مجمًم جل شا ااروب لعلر ،ها فكلُّ ما شيَّي ُه ال سعع  ا نًصا لعمَّ يف  ملسو هيلع هللا ىلصالكّابب عمَّ

ِمل  يف جم  اهلل تعالر شتاعّه يف الق آ ب قاع ال عكاين:  ِِه فهع مما ُجت  لقيل: ع  "سيَّّ

ا ت صيًم جي: ما ت كيا يف الق آ  م  ايء م  جم  الد والم ال شه الق آ   جل ي  عمَّ

 ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ ب لمثله قعله تعالر:عتمااًل 
اليحل: ] ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي: ﴿علهب لق[89اليحل:]

 مي زي ري ٰى﴿ب لم  تملة ما جتمله يف الكّاب الع ي  قعله: [44

                                                 

 . (4886)ال خاري يف دحيحه ش قم جخ ته  (1)

 . (9/234تامع ال يا ب اش  ت ي  التربي: ) (2)
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فأم  يف ،هه اآلية شات اع ما سيَُّه رسعع اهلل ب [7]الح  :  ﴾جئ يي ىي ني

ب رمّه قد ذك ه اهلل س حانه يف كّاشه الع ي  هبهه اآليةب فكلُّ حكم سيَُّه ال سعع ملسو هيلع هللا ىلص

لشقعله: ب [31آع عم ا : ] ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّلشيحع قعله تعالر: ﴿

 .(1)"[21ارح اب: ] ﴾حك جك مق حق مف خف حف جف﴿

و هُ   م  اليية الي عيةب فالعاقع ي لُّ ف للّخلُّ ا المعير الهي جراله المصيِّ لجمَّ 

الع الات ال نجد ت صيلها لحكمها يف الكّابب شل فكثي  م  ارحكاة المهمة يف 

ق شالدلاب لالتيعر المهكعري  يف ددر اآلية ال نجد يف الق آ  جحكامهب ما تعلَّ 

ب لجي  ت اديل جحكاة الصمو ( هارو رل  الحيعاناتب لتعاز جكلها)مثل 

مع  ال يمك  االكّ اء هبا -علر لف و نصعدها-ة الي عية لال كاو لالحج؟ شل الييَّ 

ا عيب فاضت  العلماء  الق آ و لكث و الميّجدات الّي لم ي ل فيها ن ٌّ 

ل،ل لمتّهال لالعمل شالقياس لاالسّصحاب لالع ج لغي ،ا م  ارللة. 

عا الميلمع  تميعً  عا لحجُّ كُّ ز  ا كانعا علر ضمع م  عهد الصحاشة حي  دلُّعا ل 

 فق ما تاء يف الييَّة؟ علر ل  

ُد  ج َّ المعير الهي فهمه الكات  م  اآليةب شعيد ع  رلح الق آ  ،ها كلُّه يؤكِّ

كأشي المظ َّ  اليمعاين ب لرلح ا سمةب جما المعير اليليم فهع ما ذك ه الم يِّ ل 

ا م  ارحكاة لييت يف الكّابب فما معير قعله: فر  قاع قائل: ن ى كثي ً "حي  قاع: 

ء عال لجدله يف ؟ قيل: ما م  اي[38]ارنعاة:  ﴾يت ىت نت مت زت رت﴿

الكّابب لقيل: ما قاله ال سععب فرنما قاله م  الكّابو رنَّه قد قاع يف خرب مع لج: 

 ىه مه جه ين * من خن حن جن﴿ لقد قاع اهلل تعالر:ب «ُجلتِيُت الق آ  لمِث ل هُ »

                                                 

 (. 2/130فّح القدي ب ال عكاين: ) (1)
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 .(1)"فكلُّ ما ث ت شالييةو فكأنَّه ثاشت يف الكّابب [4 - 3اليجم: ] ﴾يه

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ شقعله تعالر:لجما تعلُّق الكات   -2
ب فم  المعلعة عيد العقمء ج  [89]اليحل:  ﴾ىئ نئ مئ زئ

الق آ  الهي شي  جيدييا ليس فيه ت اديل تميع ارحكاة لالج ئيات الّي يحّاج 

ب جنه ش يَّ  الحمع  اعليها الميلمب لعلر ،ها فمعير كع  الق آ  ت يانً 
لكلِّ ايءس

ا شالي ِّ جل شا حالة علر الييَّة.   لالح اةب عمَّ

ءس؟ فر  قلت: كيف كا  الق آ  ت يانً "ال مخ  ي:  تار اهلل يقعع
 
ي ا لُِكلِّ ا 

ا علر شعضها لعحالة  ُقل ُت: المعير جنه ش يَّ   ُكلَّ ايء م  جمعر الدي ب حي  كا  نصًّ

 خن حن جن﴿ل اعّه. لقيل:  ملسو هيلع هللا ىلصيه شات اع رسعع اهلل علر الييةب حي  جم  ف
 ﴾رب يئ ىئ نئ﴿ا علر ا تماع يف قعله: . لحثًّ [3اليجم: ] ﴾من

رمّه ات اع جدحاشهب لاالقّداء شآثار،م  ملسو هيلع هللا ىلصلقد رضر رسعع اهلل ب [115اليياء: ]

ُّم  : »ملسو هيلع هللا ىلصيف قعله  ي ّ د  ُّم  اِ،  ي  ّ د  اشِي كاليُُّجعِة شأيِِّهم  اِق  ح  اتّهدلا لقاسعا لقد ب (2)«ج د 

لل ةعا     القياس لاالتّهالب فكانت اليية لا تماع لالقياس لاالتّهالب 

 .(3)"ميّيدو علر ت يا  الكّابب فم  ثّم كا  ت ياًنا لكلِّ ايء

                                                 

الق آنيع  لا هاهتم حعع الييةب خالة حيي  علهي : (. لانظ 2/101ت يي  اليمعاين: ) (1)

 (. 211شخش: )ص 

 حدي  م ب (82/ 6ا حكاة ) لاش  ح ة يفب (91/ 2العلم ) شيا  رلاه اش  ع د الرب يف تامع (2)

. ل،ها عسيال ضعيفب لحار  ش  غصي ب ع  ارعمشب ع  جشي س يا ب ع  تاش  م فععا شها

. لقد لرل "ر  الحار  ش  غصي  مجهعع و،ها عسيال ال تقعة شه حجة"قاع اش  ع د الرب: 

. "ال يصح ،ها الحدي "الحدي  م  رلايات جخ ى ال يصح ميها ايءب قاع ا ماة جحمد: 

 . 143انظ : الميّخ  م  علل الخمع: ص 

 (. 2/628الك اجب تار اهلل ال مخ  ي: ) (3)
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 املبحث الثاني

 نقد منطلقات الفصل الثاني من الكتاب

 املنطلق األول: التفريق بني شخص النيبِّ وشخص الرسول ،

 ولوازمه.

ليًّاب لي ع  خهاتَّ  ( ل)ال سعع( ميتلقا جلَّ ِّ
المصيُِّف قضية الّ  قة شي  )الي ي

عجي  غ ي  ع  ،دي الق آ ب   يءس ب فأتر شملسو هيلع هللا ىلصالقداسة ع  تص فات الي ي 

 العالية الّي ال ُتعِتُ   اعةب لاخصية ال سعع الّي   حي  ف َّ 
ِّ
شي  اخصية الي ي

الياس يف فهم ارم   يختُئ ": تاء ارم  شتاعّهاب يقعع جحمد د حي ميصعر

هم يختةع  يف فهم ال ار  شي  مدلعع  اع ال سععب لذلك جنَّ شتاعة ال سعع لاتِّ 

 الي ِّ 
ُّ
يف حياته  (د ش  ع د اهللمحمَّ ) ،ع اخُ   ي لمدلعع ال سعع...ب الي ي

لاؤلنه الخادة لعمقاته ا نيانية شم  حعلهب لتص فاته ال   ية...ب جما 

 
ُّ
 .(1)"غ العحيمحمد حي  ييتق شال سالةب لحي  ي لِّ  ال سعع فهع الي ي

 "لقاع يف معضع آخ : 
ِّ
العحي الق آينب لالّي كّ ها ال لاو  خارج   لجقعاع الي ي

 
ِّ
لال ا لب لالصحيح لال ائفب  فيه الحقُّ  ب ،ي تاريخم يف اليي و شعد لفاو الي ي

 .(2)"ا م  الدي  علر اال م للييت ت ءً 

 القضية يكع  م  لتهي :: الجعاب ع  ،هه قلُت 

سة علر اخصيّي ب عحدا،ما مقدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصتقييم اخصية محمد  : ع َّ الوجه األول

                                                 

 (. 41الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: )ص  (1)

 (. 56المصدر الياشق: )ص  (2)
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سةب جم  غ ي  عجي ب جا ه ما يكع  شم ض عقلي لن يي لارخ ى غي  مقدَّ 

ب الهي م  جع اضهب ج  (ان صاة ال خصية)ي  ر عيد المخّصِّ يصي  ا نيا ب ييمَّ 

  اخصية جخ ى يف معيية يف شعض ارحيا ب ثم يّقمَّ  الم يض اخصيةً     مَّ ق  ّ  ي  

 
ّ
علر  ع   ِ ب الهي  ُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل محمد  جحيا  جخ ىب ل،ها م  جق ح ما يكع  يف لدف ن ي

ةب ل ذلك علماء الحدي  يف امائله ال كيَّ جحي  ،يةة ن يانية لتيمانيةب كما فصَّ 

 خم حم جم ﴿ :الهب فقاععه يف جقعالهب لن ر عيه الضملة يف فِ ر ن يَّ فاهلل تعالر زكَّ 
 .[4-2]اليجم: ﴾يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

ا رسعاًلب لعصمه اخصية لاحدوب لهلك شعثه اهلل ن يً  ملسو هيلع هللا ىلصف خصية ال سعع 

 يب ىب نب مب زب رب﴿ م  ال لل يف الّ ليغ لالّ  يعب فقاع س حانه:
]المائدو:  ﴾يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت

شمقّضر  ملسو هيلع هللا ىلصم  العحيب عال ما فعله  ناشعةم ملسو هيلع هللا ىلصفات ال سعع ب كهلك تص ُّ [67

 هُ لُ اهلل ييدِّ   للقدلوب لمع ،ها فر َّ ة جل كا  م  خصائصهب فليس ،ها محمًّ لَّ الج ِ 

ه يحمل مما ييايف مقاة الي عو لال سالة. كما يمحظ علر ،ها الّقييم جنَّ  هُ ليعصمُ 

 علهم  -عليه اليمة-المييح  شصمات العقيدو اليص انيةب حي  يعّقد الكاثعليك ج َّ 

ب ل،ها يثي  ال كعك حعع مصدرية ،هه ال ك وب (ال،عتيةب لناسعتية)ذل   يعّي : 

ة ج  الكات  يقيم يف جم يكا لله اتصاع شم اك  م  ع،ة تحارب ا سمة خادَّ 

 
َّ
 ا سمة. لن ي

: الق آ  الك يم الهي ي عم ال اح  تعظيمه لاالحّكاة عليهب الوجه الثاين

 )ة تل ،هه الّ  قة شي  ال خصيّي ب ليجعل اخصيَّ ي 
ِّ
 للقدلو محمًّ  (الي ي

 
ِّ
جقعاع الي ي  علر ج َّ  لتعظيم اأنهب ل،ها يدعُّ  لاالت اعب لي  ض  اعة الي ي

و فك و ن ع القدسية لالص ة الّ  يعية ع  مقاة الي عَّ  م  الدي ب لج َّ  لجفعاله ت ءم 
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 رت يب﴿: ليس م  عيد اهللب قاع س حانهغ ي ة مّياقضةب لما كا  جم ه كهلك ف
اآل   ب لشي  يديَّ [82]اليياء:  ﴾مث زث رث يت ىت نت مت زت

 
ِّ
لال سعع يف التاعة  نماذج م  اآليات الق آنية الّي ت تل قاعدو الّ  يق شي  الي ي

 م  جساسها:

 )الق آ  الك يم يجمع شي  ل ظّي  -1
ِّ
ب ليثيي علر م  (ال سعع)ل (الي ي

 مئ زئ رئ﴿ اب فيقعع:شمقّضر العد ي  معً  (اهلل محمد ش  ع د) ع اتَّ 
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 .[157]ارع اج:  ﴾ىت نت مت زت

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري﴿ لقاع س حانه: 
 مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ
 .[158]ارع اج:  ﴾حص مس خس حس جس مخ جخ

م   ملسو هيلع هللا ىلصلقد تمع اهلل شي  ،هي  العد ي  )الي عو لال سالة( لغي  محمد 

 ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه﴿ ارن ياءب فقاع:
 .[54]م يم: 

َّّ  -يف عمه تلَّ - ف ي اآلية ارللر: يثيي ال بُّ   علر الهي  ي
َّ
  عع  ال سعع الي ي

 
َّ
مهب ليف اآلية الثانية: يأم  اهلل تعالر ب ليحكم شال مح علر م  آم  شه لعظَّ ارمي

ليأم  شرت اعه ل،ع علر ذلك العدف لّحصيل اب ا جميًّ شا يما  ش سعله شعد ه ن يًّ 

عسماعيل شعد ه  هِ علر ن يِّ  -ت ارك لتعالر-انيةب ليف اآلية الثالثة: يثيي اهلل الهداية ال شَّ 

ق شه ال    الهي ال تّعلَّ  (محمد ش  ع د اهلل)،ع  ملسو هيلع هللا ىلصا لرسعاًلو فلع كا  الي ي ن يًّ 

 ا.شص ّه ن يًّ  هِ اعِ    ّعظيمه لاتِّ التاعةب لال يكّي  د ة الّ  يعب ل ما جم  الق آ  ش
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شارحكاة ال  عية ليأم ه شّ ليغها  ملسو هيلع هللا ىلصا الق آ  الك يم يخا   محمدًّ  -2

 رت يب﴿ ب م  ذلك قعله تعالر:(رسعاًل )ال شعد ه  (ان يًّ )لتي يه،ا شعد ه 
 جم يل ىل مل خل﴿ لقعله:ب [65]ارن اع:  ﴾يتىت نت مت زت
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم
 ٰى ين ىن نن﴿ لقعله:ب [70]ارن اع:  ﴾ىي مي خي جيحي
 لقعله:ب [59]ارح اب:  ﴾جئحئ يي ىي ني مي زي ري

ب [12]الممّحية:  ﴾حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

ا غي  الزمةب ل ما جم ه اهلل تعالر هبهه ارحكاة شعد ه ن يًّ  ملسو هيلع هللا ىلصفلع كانت  اعة الي ي 

آثار ،ها الّ  يق اه شعدف الي عوب فأي  ،ي ا عيَّ ال  عية ليعمل هبا لي لغهاب مياليً 

 الم ععة يف ،هه اآليات العاضحات؟

   ُّ خُ الق آ  الك يم ي   -3
َّ
اب شل ش عض ارحكاة ال  عية شعد ه ن يًّ  ملسو هيلع هللا ىلص الي ي

  ع  علر الي يو ثياء علر مقامهب ثم يعت  ال بُّ لممئكّه يصلُّ  اهلل 

ق شه رفيع تّعلَّ ا مقاة اب فالي عو عذً علر المؤميي  الصمو لاليمة عليهو لكعنه ن يًّ 

 ِّ﴿ م  الدي ب يقعع اهلل تعالر: شعدف الي عو ت ءم  ملسو هيلع هللا ىلصجحكاة ا عيةب لتص فاته 
 ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ
 نن من زن رن مم﴿ :هُ ليقعع مخا ً ا ن يَّ ب [56]ارح اب:  ﴾يب
]ارح اب:  ﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ﴿ :ليقعع لهب [50
 .[28]ارح اب:  ﴾جح مج حج مث هت

محمد )  يعق  ج  فك و الّ  يق شي  فالمّأمل يف ،هه اآليات شّدش  لتمعُّ 

ق شه ارحكاة ا الي ي ال تّعلَّ محمدًّ  شا لةب لج  القعع شأ َّ  (محمد ال سعع)ل (الي ي
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ه الق آ ب لعنما اخّلق الكات  ،ها الّقييمب ال  عية م  جشتل ال ا ل الهي ي لُّ 

ب ثم يّ  غ لّأليل ملسو هيلع هللا ىلصئ عليها يف عسقاط حجية جقعاع الي ي كِ َّّ ليجعله قاعدو ي  

 . ختاب اهلل ل سعله شما ي همه عقلهب ليّعافق مع تعتهاته العلمانية

  املنطلق الثاني: الرسول مأمور بتبليغ القرآن فحسب، فال اجتهاد له

 يف التشريع.

د سعء قصد الكات  يف تقييم اخصية الي ي  ا يؤكِّ ل الي ي ملسو هيلع هللا ىلصممَّ  ملسو هيلع هللا ىلصب جنَّه ت َّ

ت ليغ يف  ملسو هيلع هللا ىلصب ثم ثيَّر شحص  لظي ة ال سعع جلاًل  االت اع م  القدسية للتعب

فجميع جقعاع ال سعع لتعتيهاته  لعلر ،هانقصا ب ال الق آ  م  غي  زيالو ل

خارج ميمر الق آ  ليس لها حظٌّ م  االعّ ارب يقعع جحمد د حي ميصعر: 

َّّر ال يقعع قائل " دً  َّ ال سعلح عليه اليمة قد مات لت ك ليا غي  الق آ   اعع محمَّ

ا نحّكم عليهب فر َّ الق آ  الك يم جلضح ليا ج َّ ال سعع كا  يف حكمه ييتق كممً 

ِّ لغياشه عيَّا فر َّ الق آ  ال ي اع شيييا لم  جرال 
شالق آ  لحدهب لشعد معت الي ي

 .(1)"الهدى لاالحّكاة عليه

 ج   يجّهد يف الّ  يعب للك  كا  عليه ج  لم يك   "لقاع كهلك: 
ِّ
للي ي

 .(2)"يجّهد يف  اعة اهلل لتت يق جلام ه لتي يه ا يعّه

 لالجعاب ع  ،ها م  لتهي : 

: يظه  ج  الكات  شعد ج  حالع الّخلُّ  م  الّ  يعات الّي الوجه األول

ِهُ  اآل  علر الّ  يعات الّي تاء هبا محمد   ملسو هيلع هللا ىلصتاءت شعدف الي عوب ُيج 
                                                 

 (. 60الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: )ص  (1)

 (. 78المصدر الياشق: )ص  (2)
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ّه  هللاًل شعد ه رسع ت ليغ الق آ  لل  غي ه م  الكمة للع كا   علرب فيقصُ  مهمَّ

 لحًياب ل،ها الّأديل شا ل يصالة الق آ  لالعاقع.

ا الق آ  فر َّ اهلل تعالر جم  ع اله المؤميي  شات اع الي ي  لل  ب ل اعّه متلًقا ملسو هيلع هللا ىلصجمَّ

كممهب فّقييد المصيِّف اسّدراكم علر تقييد شأ  تكع  التاعة آلي الق آ  لل  سائ  

ب الق آ  ال ُيق   ُل ميه شحاعب لاهلل تعالر تعل  اعة ال سعع المتلقة م   اعة اهلل

 ﴾خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل﴿فقاع: 
 زي ري ٰى ﴿ :ب لجم  شارخه شكل ما تاء شه ال سعع فقاع[80]اليياء: 
ب لجنك  اهلل علر الميافقي  عدة  احّكامهم [7]الح  :  ﴾جئ يي ىي ني مي

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ﴿علر كّاب اهللب لعلر رسعله فقاع: 
ب ل،ها يعيي ج  [61 ]اليياء: ﴾يب ىب نب مب زب رب

  االحّكاة علر ال سعع ايء آخ  غي  االحّكاة علر كّاب اهلل.

ا اسّدالع المصيف شقعع اهلل تعالر:   خي حي جي يه ىه مه جه ﴿ لجمَّ
ب علر ح مة اتِّ اع اليية [3]ارع اج:  ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي

ُه اآليات ارخ ىب جفيؤمُِ   الي عية فم  جشتل ال ا لو رنَّه فهمم سقيم لآلية ال ُتِق ُّ

الهي يييجم مع ب الصعاب يف معير ،هه اآليةشل ش عض الكّاب لنك   ش عض؟ 

ب ا جن ع عليهم م  رهبمسياقهاب لاآليات ارخ ى يف شاهباب ج َّ اهلل جم  الياس شات اع م

 حن جن﴿  شقيميه الق آ  لالييةب فكم،ما مما جن ع اهللب قاع س حانه: الوحيل،ع: 
)الهي جن ع(: "ب قاع ال تاج: [4 - 3]اليجم:  ﴾يه ىه مه جه ين ىن من خن

 
ّ
 ري ٰى﴿رنَّه مما جن ع عليهب لقعله تعالر:  وملسو هيلع هللا ىلصالق آ  لما جتر ع  الي ي
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 .(1)"[7]الح  :  ﴾جئ يي ىي ني مي زي

ارع اج: ] ﴾ٰذ يي ىي مي خي﴿: تماة اآلية ل،ي قعله س حانهليف 

لِيه جللياء الم  كي  الهي   علرشيا م لاضح ج  اليهي ميص ٌّ ب [3 اتِّ اع ما ُيم 

 
ُّ
 للمؤميي  فم ي مله حكم ،هه اآليةب  ملسو هيلع هللا ىلصيأم ل  شال  ك لالعثييةب لالي ي

ٌّ
للي

ُّه معافقة لجع،  الق آ ب فلييت مما نُ   .(2)اتِّ اعه هي ع لسيَّ

أحكاة ش تاء ملسو هيلع هللا ىلص: قد ث ت شالّعات  الهي ال ييك ه العقمء ج َّ الي ي الوجه الثاين

لها ذك  ت صيلي يف الق آ ب كّح يم الجمع شي  الم جو لعمّها  ا عية ليس

ج اعه للالم جو لخالّهاب للتعب عخ اج رشع الع   يف زكاو ارمعاع لنحع،اب 

  يالصحاشة لالّاشع ج َّ قعع الكات   مزةفب الميلمع  يف ذلك تيًم شعد تيل

الق آ ب  لم يأت شهلجئمة ا سمة علر يعميا ،ها كانعا علر ضملة حي  اتَّ  ُععا ما 

َّّر تاء الكات  فاكّ ف ،ها الج ة !! فك ر شلعازة ،ها  لالختيةة المّعارثة ح

يف  ملسو هيلع هللا ىلص علر شتمنه لسقع ه يف الحضيضب لكيف ال يجّهد الي ي القعع لليًم 

د ض لرو ،ها االتّهال لكث و العقائع  تق ي  ارحكاة ال  عية لالعاقع يؤكِّ

و ا  فم  المعلعة ج َّ  ؟الميّجدَّ الق آ  الك يم جتر شأدعع ال  ائع لارحكاةب لجمَّ

َِّّ ُقع     علر ج  الق آ  لم ييّقصها.الّ  يعات لالج ئيات فالعقمء م

 ل،كها  
ُّ
ة للق آ  الك يمب ثم  يحكم ليجّهد يف ع ار ملسو هيلع هللا ىلصالي ي المقادد العامَّ

لم م  رشِِّه ال ُيق  ُّ علر الختأ ع  جختأ يف ايءب لجما ت ليغ الدي   ،ع مؤيَّدم ميدَّ

ة ضامية جهنا ل  تضلَّ عذا  لجحكاة ربِّ العالمي  فهع معصعة م  ،هه الجهةب لارمَّ
                                                 

 (. 2/101)زال الميي  الش  الجعزي: : انظ  (1)

(. لت يي  الق آ  العظيم الش  كثي : 57 -10/56تامع ال يا  الش  ت ي  التربي: ): انظ  (2)

(3/387 .) 
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 خم جمحم يل ىل مل خل ﴿  ج اعت ن يَّها يف كلِّ ما يقععب قاع س حانه:
 مي خي حي جي ىهيه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم
 .[54]اليعر:  ﴾يي ىي

س    علر عنكار اليية لالك   شكل حدي   كّاشه لم  تياقض المصيِّفب جنَّه جسَّ

سعى الق آ ب ثم نجد يف اسّدالله يعّمد علر جس اب الي لع المدلنة يف كّ  

لِ  يف  الم ليات  شليا  حاله جنَّه ال غير له ع    الحدي  يف فهم شعض اآلياتب ُلُيع 

فهم الق آ ب لم  عجائ ه كهلك جنه ييّدعُّ شارحالي  الّي فيها اليهي ع  كّاشة 

ُر ج َّ تميع ارحالي  عنَّما ،ي  ثمايء مع الق آ  علر شتم  حجية الييةب  يق ِّ

ي  للييت ميه. ت  شالدِّ ِصق   جسا ي  ارلليي  ُجل 

 املبحث الثالث

 الكتاب.نقد منطلقات الفصل الثالث من 

  ،املنطلق األول: احلديث النبوي عبارة عن تاريخ بشرّي للمسلمني

 وطريقة مجعه غرُي موثوقة.

ّ ي ِقي ِِّه للضع "يقعع جحمد د حي ميصعر:  لالهي  تمععا الحدي  لقامعا شِ

جسانيد لهب جددرلا ق اًرا شأ َّ الصحاشة كلُّهم عدلع فع  ميّعى ال  هاتب ثم لم 

دي  لميتعقه ل،ل يّ قُّ مع الق آ  جة ال؟ لنح  لع   كيَّا نعّرب ييظ لا يف مّ  الح

ب لا يعة ال حم ب للي  اهلل ارعلرب فرنَّي ا  ِّ
الق آ  ،ع المصدر العحيد لييَّة الي ي

نضع تلك ال لايات الحديثية معضعها الصحيحب ل،ي جنَّها تاريخم ش  يٌّ للي ي 
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 .(1)"ات قت جة لم تّ ق مع الق آ سعاء ب لللميلمي ب لددى لثقافّهم لجفكار،م

ك اًرا الممحظ علر ما جلرل جحمد د حي يف ،ها الميتلقب جنه ليس عال ت  

 آلراء الميّ  قي  الياشقي ب الهي  حملعا راية التع  يف الدي  لمصالره مًّ مِ مُ 

تعزيف )ب لالميّ    (تعلد تييه )ارساسيةب كالميّ    اليهعلي 

آرائهم حعع اليية يف     خَّ ش يء تديدب لعنما ل   ِت ب لغي ،ماب فلم يأ(ااخت

 و ،ي:رئييةس  ثم  ا هس 

 ل تاريخ ش  ي للميلمي  لثقافّهمب ليس لها قداسة العحي.اليية مج َّ  -1 

 الصحاشة كلهم عدلع يتع  يف مصداقية اليية. اعّ ار المحدثي  ج َّ  -2

جحالي  مكهلشة علماء الحدي  لم يعّيعا شيقد المّ ب ف اتت عليهم  -3

 تخالف الق آ .

 ولالحقيقة ج َّ ،هه ال  ه قد تيالع علماء الحدي  رل،ا شالّ صيل يف كّ هم

محمد مصت ر ل (ككّاب: )لراسات يف الحدي  الي عي لتاريخ تدلييه

لكّاب: )لفاع ع  اليية لرل ا هات الميّ  قي  لالكّاب ب ارعظمي

)اليية لمكانّها يف الّ  يع لكّاب: ب محمد محمد جشع اه ةل (المعاد ي 

ر،ا ،يا لتعلها ميتلًقا له ل (االسممي مصت ر الي اعي. لشما ج  الكات  ك َّ

ُجتِمُل ال لَّ عليها م  شاب الّي يه شال لِّ المخّص  علر فرين  نكار اليية الي عيةب 

ل.  ال لِّ الم صَّ

ا زعم الكات  ج َّ اليية الي عية لييت  عال تاريًخا ش    لللميلمي ب فأمَّ
ِّ
ًيا للي ي

                                                 

 (. 107الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: )ص  (1)
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فهع اترتارم لمقعلة الميّ    اليهعلي )تعلد تييه (ب لغي ه م  جعداء 

لنح  يف ،ها المقاة ال يمكييا العثع  يف ،هه ": (تييه )يقعع عذ سمةب ا 

يمك  ج  ن ُعدَّ الج ء  اركرب م  تلك  -علر حدٍّ شعيد -للك ب ارحالي ...

ر ا سمة الدييي لالّاريخي لاالتّماعي خمع ارحالي  علر جنه نّيجة لّتع

 .(1)"الق ني  ارلع لالثاين الهج يي 

: الت يقة فهع غعي(للامعير ال)جما ب  ِ ي  ي  ي  ع  ة م  للييَّ لالصعاب يف ذلك ج َّ 

ا )المعير االدتمحي ال  عي( لالمعّالو المألعفةب حيية كانت جة سيةةب  جمَّ

ِج الصحاشة لم  شعد،مب فهع: )  يقة ملسو هيلع هللا ىلصالهي كا  ميّ ً ا يف عهد الي ي  ب لُع  

 ملسو هيلع هللا ىلصلاسّخداة الي ي ب الّي جم  اهلل تعالر ع اله شاليي  عليها(... ملسو هيلع هللا ىلصالي ي 

د ذلكب يقعع الي ي  لالصحاشة ،ها المصتلح   نَّتِي َفَلْيَس من : »ملسو هيلع هللا ىلصيؤكِّ َرِغَب َعْن س 

 .(2)«ِمنِّي

ُهب  ملسو هيلع هللا ىلصش ع    عليه رسعع اهلل للما جرال عثما  ش  مظعع  ج  يخّصي  اء  ف ج 

 : اع  ق  نَّتِي»"ف  ، َأَرِغْبَت َعْن س  ْثَمان  : ال  «َيا ع  ُسعع   لاهللب ق اع  ل كِ   ُسيَّّ ك  اهللي ا ر  ب ل 

 .(3)"ج   ُلُ  

ا  ش  عتية يقعع:  كا  تربيل ييِ ُع شاليية علر رسعع »ل،كها الّاشعي حيَّ

 .(4)«كما يي ع عليه شالق آ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

                                                 

 (. 2/18لراسات محمديةب تعلد تييه  )الرتتمة الع شية(: ) (1)

 (. 1401( لميلم )5063جخ ته ال خاري ) (2)

: ح ا ب انظ ب لدححه اش  ▲م  حدي  عائ ة  (1369جشع لالل يف سييه ) جخ ته (3)

 (. 1239دحيح سي  جشي لالل )

 (. 1/346ا شانة الكربىب اش  شتة: ) (4)
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 ملسو هيلع هللا ىلصج َّ اليية شمعيا،ا ال  عي مع لفة يف عهد الي ي  علر فههه اآلثار تدعُّ 

ا ال قداسة لهب لكا  جم  ا ثقافيًّ لالصحاشة لالّاشعي ب للع كانت اليية الي عية معرلثً 

ب عذ يأم  اهلل -تعالر اهلل ع  ذلك -اهلل شتاعة ن يِّه لاالقّداء هبديه ع ًثا م  القعع

ب [132]آع عم ا :  ﴾حم جم هل مل خل ﴿شتاعة رسعله فيقعع: 

 مي خي حي جي ىهيه مه جه ﴿ ليضم  الهداية لم  فعل ذلك فيقعع:
ُع لع اله االقّداء شالي ي [54]اليعر:  ﴾يي ىي  خف حف جف ﴿ فيقعع: ملسو هيلع هللا ىلصب لي  ِّ
 .[21]ارح اب:  ﴾حك جك مق حق مف

ا  عيه يف مصداقية اليية الي عية شي   اعّمال المحدثي  علر م دج عدالة  لجمَّ

لعقمنيي  يف مخّلف العصعرب لالجعاب عيها يكع  لا ا هة جيًض  عالصحاشةب فه

ر الصحاشة لحكم شعدالّهم الظا، و  لال ا يةب شاالحّكاة علر الق آ ب الهي زكَّ

 ىل مل خل﴿يقعع اهلل تعالر:  .لك ر شّ كية الق آ  ا ًفا لهم
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم

]الّعشة:  ﴾يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن

ا لهم علماء الحدي ب لعنما ن عا عيهم [100 ِعه  ب لجما العصمة م  الختأ فلم يدَّ

ع علر رسعع اهلل  ُلعا ه  ش    ل،م الهيب عذ كيف يّقّعل  ملسو هيلع هللا ىلصد ة الكهب لالّقعُّ

 -يقعع قّالو: قاع رتل رنس ؟ملسو هيلع هللا ىلصجن يهم لجمعالهم م  جتل نص و رسعع اهلل 

نعمب لحدثيي م  لم "؟ قاع: ملسو هيلع هللا ىلص: جسمعّه م  رسعع اهلل -القد سمع ميه حديثً 

ما "لقاع الرباء ش  عازب: ب (1)"يكهبب لاهلل ما كيَّا نكهبب لال ندري ما الكهب

ثكم ع  رسعع اهلل  ثيا جدحاشياب ملسو هيلع هللا ىلصسمعياه م  رسعع اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصكلُّ ما نحدِّ ب لحدَّ

                                                 

 . (37 -36م ّاح الجية لمحّجاج شالييةب الييع ي: )ص : انظ  (1)
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 .(1)"للكيَّا ال نكهب

ثي  قامعا شاسّق اء الم ليات فلم يجدلا فيها ما  ُد ،ها الم دج ج َّ المحدِّ ليؤكِّ

لها علر رسعع اهلل م  أ َّ جحًداشيدعع لل كِّ  ب شل لتدلا جهنا ملسو هيلع هللا ىلص الصحاشة تقعَّ

الكّاب لالييةب يقعع ع د  م لية م  ق ل دحاشي آخ ب جل ت هد لها نصعص

ا الصحاشة فقد زكا،م اهلل يف كّاشه لعلر ليا  رسعلهب "ال حم  المعلِّمي:  جمَّ

لارحالي  عنَّما ث ّت م  رلاية م  زكاه اهلل لرسعله عييًاب جل ال ري  يف لخعله 

اه اهلل لرسعله تملة. نعم تاءت جحالي  قليلة ع  شعض م  قد يمك   فيم  زكَّ

فيهب لك  جركا  الدي  م  سلف ،هه ارمة تدشَّ لا جحالي  ،ها الض ب ال كُّ 

لاعّربل،اب فعتدل،ا قد ث ّت ،ي جل معيا،ا ش لاية غي ،مب لشعد  عع ال ح  

 .(2)"لالّحقيق ت يَّ   رئمة اليية ج  الصحاشة كلهم عدلع يف ال لاية

عليهم جحالي  لجما الِّعاؤه ج َّ المحدثي  لم يعّيُعا شيقد المّ ب ف اتت 

،ا الميّ  قع ب لقد رلَّ،ا علماء  ل  تخالف الق آ ب ف  ية جخ ى  الما رلَّ

ثي  شيقد الحدي  كّاب م  ج،مهاب اذلك كّ ً يف  عا الحدي  لجلّ  : )ا،ّماة المحدِّ

لمحمد لقما  اليل يب  اب للحض م اعم الميّ  قي ب لجت اعهم(ا لمّيً سيدً 

 لمصت ر الي اعي. (ا سممي اليية لمكانّها يف الّ  يع)لكّاب 

ا خملها ج  نقد المّ  لع ضه علر اردعع ال  عية كا  حاض ً  م شييعا  

فق م  زم  الصحاشة علر زم  تدلي  اليية لتميي  دحيحها لتضعي هاب ل  

علر دعيد لاحد م  ب اضعاشط لجدععب م يية علر اليظ  يف الييد لالمّ  تميعً 

                                                 

 (. 2/410: )-رلاية اشيه ع د اهلل-العلل لمع فة ال تاعب جحمد ش  حي ل (1)

 (. 89ارنعار الكاا ةب ع د ال حم  المعلمي: )ص  (2)
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صي ب لليس شر،د ل كما ،ي اليقال المّخصِّ ار الييد لتقعيم المّ  شالعقل المج َّ

  يقة الميّ  قي ب ليك ي يف ذلك تق ي  علماء الحدي  ج َّ العلة تكع  يف المّ  

 وكما تكع  يف الييدب لجهنم اعّيعا شّ  يع جنعاع م  علعة الحدي  لض ط المّع 

ّصحيف يف مثل: )ال يالو يف المّ ب االضت اب يف المّ ب اليكارو يف المّ ب ال

المّ (ب لاعّيعا كهلك شعلم )مخّلف الحدي ( ل)م كل الحدي ( لّعتيه 

ارحالي  الّي ظا، ،ا يعارض الق آ  جل الييةب جل الحقائق الّاريخيةب ل،م يف 

ذلك كله يرتيثع ب لال ي الرل   نكار ما اسّ كلعا م  جحالي  شدععى مخال ّه 

 . (1)للعقل جل الق آ  جل العاقع

  يف أحاديث البخاري تسيئ إىل  ملسو هيلع هللا ىلصالثاني: سرية النيب املنطلق

 مقامه، وختالف القرآن. 

لنح  علر مععدس مع دحيح ال خاري يف "يقعع جحمد د حي ميصعر: 

ج ميها علر ختعرو ما جسمعه شالمصدر الثاين... وق اءو س يعة نح  ال ب ليّع َّ

الق آ ب فلع كا  نعافق علر المقعلة ال هي و شأ َّ ال خاري جدحُّ كّاب شعد 

ال خاري دحيًحا يف كلِّ ست  فيهب فم يصحُّ جشًدا ج  نضعه يف معضع مقارنة 

ا ج   نعقد مقارنة شييه لشي  الق آ  الك يمب فرنَّيا ال نقصُد متلقً ب شكّاب اهلل الع ي ...

نععذ شاهلل م  ذلكب لعنما نقصد م  ،ها الم ح  ردد  تلك ال جعو شي  سي و 

 .(2)"آ ب لشي  سي ته المّياث وب شي  ستعر ال خاريالي ي يف الق 

ثم اسّع ض الكات  مجمععة م  ارحالي  م  دحيح ال خاري تّعلَّق 

                                                 

 (. 109ال  هات الثمثع  المثارو  نكار اليية الي عيةب ع د العظيم المتعيي: )ص : انظ  (1)

 (. 108 -107ص الق آ  لك رب جحمد د حي ميصعر: ) (2)
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مع جزلاتهب لج،ل شيّهب لجق شائهب زعم جهنا ميك و مّياقضة لال  ملسو هيلع هللا ىلصشحياو الي ي 

 .(1)الهي جخرب عيه الق آ  ملسو هيلع هللا ىلصتليق شمقاة الي عوب ل،ي خمج ُخُلِق ال سعع 

ُععا ج َّ كلَّ ست س يف لالجعا ب ع  ،ها ج  ُيقاع: ع َّ علماء الحدي  لم يدَّ

ال خاري ،ع دحيح مّيق ب شل ،ها م  هتعيمت الكات  لاتط قلِمِهب فالصحيح 

ع   فقط ،ي  ملسو هيلع هللا ىلصج َّ ارحالي  الم فععة المييدو للي ي علر ج  ج،ل الحدي  ييصُّ

مع ،ها ييّثيع  فيقعلع : الّي علر ا ط ال خاريب لل  المعقعفات لما للهناب ل

اظب يقعع  كلُّ ما يف الصحيحي  فهع دحيح عال شعض ارح ج الّي انّقد،ا الح َّ

ِّهِ ما ان  ل شه ال خاري جل ميلم ميدرج يف ق يل ما يُ "اش  الصمح:   وقتع شصحَّ

ي اه م  حالهما  ل  ة كل لاحد م  كّاشيهما شالق عع علر العته الهي فصَّ لّلقي ارمَّ

اظب فيما س  قب سعى جح ج ييي و تكلَّم عليها شعض ج،ل اليقد م  الح َّ

 .(2)"ل،ي مع لفة عيد ج،ل ،ها ال أ ب كالدارقتيي لغي ه

ش تمهنا م   عُ ت  ق  ه ال يعتد يف ال خاري جحالي  يُ   ميه جنَّ قَّ لال يء المّي  

جحاليثه  ارساسب شي   مخال ّها لألدعع ال  عية جل المحكمات العقليةو ر َّ 

 ي ب فجازت القيت و.العلماء المخّصِّ  لِ    م  قِ  ت  ل  شِ    غُ 

 هُ عر جهنا ت عِّ لالَّ  ملسو هيلع هللا ىلصا ما جلرله الكات  م  جحالي  مّعلقة شحياو الي ي لجمَّ 

جدحاب  اهُ ي  ح  سمعّهب فهع م  مك لر الكمة الهي تاء شه المعّ لة قديًماب لج  

ب (جضعاء علر اليية المحمدية)كّاشه المدرسة العقلية حديًثاب كما فعل جشع رية يف 

علر تميع نيائه شغيل لاحدب  ملسو هيلع هللا ىلصالكات  شحدي :  عاج الي ي  فقد اسّدعَّ 

                                                 

 (. 132 -109المصدر الياشق: )ص : انظ  (1)

 (. 29مع فة جنعاع علعة الحدي ب اش  الصمح: )ص  (2)



 جملة الدراسات العقدية    248

شام جو  ملسو هيلع هللا ىلصميها خلعو الي ي  م  هِ لحدي  م اا ته للحائضب لارحالي  الّي ف  

ق شالعمقة جتي يةب لارحالي  الّي لقع فيه الّص يح شأل اظ العقاع لماله تعلُّ 

ب لر،يه لدرعه عيد ملسو هيلع هللا ىلصالخادة شي  ال لتي ب ل،كها حدي  سح  الي ي 

  اليهعليب لرتمه ال اين المحص .

اظ لارحالي  الّي ذك ،ا دحيحة ال غ ار عليهاب لم ييك  ايةً  ا ميها الح َّ

ب اليقال ج،ل الصيعة اليقديةب لعنما اسّيك ،ا العقمنيع  شي   قصعر،م العلمي

المعلعة جنَّه كما تعتد يف الق آ  الك يم فم  ال  يعةب  عةعل م ّهم لقلَّة شضاع

يف ارحالي  كهلك ما ظا، ه ا اكاعب للع  دفرنَّه يعتيف الظا، ب  آيات م كلة

جنَّيا ذ، يا نقتع ش تم  كلِّ ما جاكل علييا رشتليا آيات الق آ ب ل،هه   يقة 

ِضي علر نّائج خا ةةب فم كلة ُت    ب عذلخيمة يف الّعامل مع اليصعصعاق ّها 

ُقع  شي  -شمخّلف انّماءاهتم-العقمنيي   ارحالي  الم كلة  جهنم ال ي  ِّ

لاعلم ج  الياس تخّلف مداركهم "لارحالي  المكهلشةب يقعع المعلِّمي: 

لجفهامهم لآراؤ،م لال سيَّما يف ما يّعلق شارمعر الدييية لالغي يةب لقصعر علم 

لم اهلل تعالر لحكمّهب للهها كا  يف الق آ  آيات كثي و الياس يف تان  ع

ا كثي  م  الياسب لقد ُجلِّ  ت  يف ذلك كّ . لكهلك اسّ كل  كثي م م   كُِله     ّ ي ي 

ب ميها ما ،ع رلاية ك ار الصحاشة جل ملسو هيلع هللا ىلصالياس كثيً ا م  ارحالي  الثاشّة ع  الي ي 

ب  . للتعل ل النصِّ ال يعني بطالنهوبهذا يتبيَّن أنَّ استشكاعدل ميهم كما م  َّ

ُل ظا،ُ ،ا لم يقع يف الكّاب لاليية ع ًعاب لعنما ،ع جم م  ك     ّ اليصعص الّي ُيي 

لييي  ب مقصعل ا ًعاو لي لع اهلل تعالر ما يف الي عسب ليمّح  ما يف الصدلر
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 .(1)"ا م  الجهال العلمي ي فعهم اهلل شه لرتاتللعلماء جشعاشً 

لِهِ للع ج َّ الكات   ك  ب لعتد (2)رتع علر كّ  ا لح الحدي  لتعتيه ُم  

،ا العقععب للك   المعير الصحيح لّلك ارحالي  الّي تعافق اردعع لتق ُّ

ال غ ة يف عسقاط الييةب لالحيدو ع  الميهج العلمي جلقعّه يف مت َِّة الّعجل يف 

 مض خض حض جض مص﴿فيصد  عليه قعع اهلل تعالر: عنكار ارحالي  المّ اهبةب 
 خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط
م  غي   -شالي ال جي-ب شّلك ارحالي  ه كهَّ رنَّ  و[39: يعنس] ﴾لك

ة هباب فصد  عليه لعيد ا حا ة شمعيا،اب لال لراية شيياقهاب لالق ائ  المحّ َّ 

 الق آ  الك يم.

ب ل،ي ا يما  شه الكات  خالف تعتيه الق آ  يف الّعامل م  المّ اشه ثم ع َّ 

ه علر المحكمب يقعع اهلل تعالر:   نن من زن رن مم ام يل﴿لرلِّ
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن
 مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب
ا ج  [7]آع عم ا :  ﴾حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس . فرمَّ

لا المّ اشه علر المحكمب  نكع  مع ج،ل  لعما ج نكع  مع ج،ل العلم الهي  رلُّ

ي   ا لّي ال يغ الهي  يّ عع  المّ اشه اشّغاء ال ّيةب لجي فّية جعظم م  عنكار اليُّ

 جتمع العلماُء علر ق  علها؟!

 
                                                 

 (. 223ارنعار الكاا ةب ع د ال حم  المعلمي: )ص  (1)

الجعاب علر تملة ،هه ارحالي  يف: لفاع ع  اليية لرل ا ه الميّ  قي ب محمد : انظ  (2)

 (.246 -181محمد جشع اه ة: )ص 
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 اخلامتة ونتائج البحث

ب ارناةِ  يا محمد خي ِ ب لالصمو لاليمة علر ن يِّ لالخّاةِ  الحمد هلل يف ال دءِ 

ة الي عيةب م  ميتلقات الق آنيي   نكار الييَّ  ا شعدو ف عد ،هه الجعلة يف مياق ةجمَّ 

نّائج ،ها     نلخِّ     ا ج  ي  رحمد د حي ميصعرب يمكيُ  (الق آ  لك ر)خمع كّاب 

 ال ح  يف ما يلي:

لمانية حداثيةب ت مي علر عزاحة اليية الق آنيي  ما،ي عال ف قة ع    ائ ةُ  -1

ةب السّخ اج معا  تمئم الحضارو    الي عيةب ثم الّ  غ لّأليل الق آ  شت يقة مّعيِّ 

 للّل يس علر الياس. غتاءس  لُ الغ شية. لانّياهبم علر الق آ  مج َّ 

يك الميلمي  يف لّ كِ  (الق آ  لك ر) هُ جحمد د حي ميصعر كّاش   ف  جلَّ  -2

يل اليقد العلمي  ِ هم ل،دة مصدر،م الّ  يعي الثاينب فليس كّاشه ،ها م  ق  ة ن يِّ سيَّ 

 ع خدمة رعداء ا سمة الهي  يقيم شي  ظه انيهم ليعمل لحياهبم.الهالجب شل ،

حالع جحمد د حي االنتم  م  اآليات الق آنية العارلو يف تعظيم  -3

 يا ب لالّ صيلب لعدة الّ  يطب ليصل علر لتعب الق آ  للد ه شالك اية لالِّّ 

 هُ تخالف الق آ  ذات  ة يف الّ  يعب فأتر ش هم سقيم لّلك اآليات االسّغياء ع  الييَّ 

 عليه لشيا  المعير الصحيح لّلك اآليات. ل ال ح  شال لِّ لعتماع العلماءب تك َّ 

ة الييةب اخرتاعه ت  يًقا غ يً ا م  ميتلقات جحمد د حي  سقاط حجيَّ  -4

شي  لظي ة الي ي للظي ة ال سععب ثم قص  لظي ة ال سعع علر ت ليغ الق آ  

ا شهلك اآليات الص يحةب لالعاقع الميقعع شالّعات ب لعتماع فحي ب مخال ً 

 خارج العحي الق آين. ملسو هيلع هللا ىلصالعلماء علر ا عية جقعاع الي ي 

جحمد د حي علر ال  هات القديمة للميّ  قي  لالعقمنيي ب  أ  ك  تَّ اِ  -5
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تدلي  الييةب لنقد المّ ب لعدالة )ة الي عيةب ك  هة قة شالييَّ ل ع عة الثِّ 

عليها علماء الحدي  المعاد ل ب فم  قد رلَّ  وم لر   ُ ك  م   لا،يةم  ل،ي ا هم  ب(الصحاشة

 ا ل فض االحّجاج شاليية الي عية.تصلح ميتلقً 

الق آنيع  لجدحاب المدرسة العقلية شي  ارحالي  الم كلة  ُ  ال ي  ِّ  -6

جحمد د حي يف كّاشه مجمععًة م   لَّ لارحالي  الميك و المكهلشةب لهلك ر  

سي تهب  هُ لت عِّ  ملسو هيلع هللا ىلصلل سعع  ها تييءُ   دحيح ال خاريب شدععى جنَّ جحالي

 المّ اشه علر المحكم لليس عسقا ه. لِّ    ا شهلك تعتيه الق آ  الهي جم  شِ مخال ً 

علر هتافت جفكارهب  لقع داح  ،ها الكّاب يف تياقضات علمية تدعُّ  -7

 ليف المقاشل ييّدعُّ  ا للّ  يعبفيجده يهاتم ش  اسة م   تعل اليية الي عية مصدرً 

ة علر تقعية مه، هب شل جكث  م  ذلك ييك  اسّخداة شأحالي  اليهي ع  كّاشة الييَّ 

 !ة يف ت يي  الق آ ب ليجي  ارخه شارع اج لالعالات يف فهمه لالعمل شهالييَّ 

علر  فب لال لِّ ،ها المؤلِ  ِ  ُّ لكُ  عس  ُّ ّ  شم يد ت   ليف الخّاة يعدي ال احُ  

    م  ُا  هُ ثَّ  ُ اته فيما ي  جدعله لميتلق
ب مع الرتكي  علر فضح ملسو هيلع هللا ىلصة الي ي حعع سيَّ  هس

ما جنه قد جد ح يف اآللنة ارخي و ب لشيا  الجهات الّي تقف لراءهب ال سيَّ هِ لمانيِّ ع  

  !!علر علماء ا سمة  لل لِّ  )اليصارى(يظه  علر قيعات 
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 قائمة املصادر واملراجع

المع لج شاش  شتَّة ب جشع ع د اهلل ع يد اهلل ش  محمدب الكبرى البن بطَّةاإلبانة . 1

لار ب ال ياض، لآخ ي : رضا معتيب لعثما  ارثيعشيب ب تحقيق،د(387 ي )الُعك   

 .ال اية

ب ع د ال حم  ش  جشي شك ب تمع الدي  الييع يب تحقيق: اإلتقان يف علوم القرآن .2

 ة.1974،د/ 1394ب ةة المص ية العامة للكّابمحمد جشع ال ضل عش ا،يمب الهي

ب محمد ارمي  ش  محمد المخّار ال يقيتيب أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .3

 .ة 1995 -،د  1415ب لار ال ك  للت اعة لالي   لالّعزيعشي لتب 

ع د ب األنوار الكاشفة لما يف كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة .4

 . ة1986،د / 1406شي لتب عالم الكّ ب ال حم  ش  يحير ش  علي المعلميب 

ب جشع المظ   ميصعر ش  محمد اليمعاينب تحقيق: ياس  ش  عش ا،يم تفسير القرآن .5

 .ة1997،د/ 1418ب 1ال ياضب لار الع  ب طلغييم ش  ع اس ش  غييمب 

محمد اش  جشي حاتم ال ازيب ب جشع محمد ع د ال حم  ش  تفسير القرآن العظيم .6

  .،د 1419ب 3طمكّ ة ن ار مصت ر ال ازب ب تحقيق: جسعد محمد التي 

ب عمال الدي  جشع ال داء عسماعيل ش  كثي  الدم قيب تحقيق: تفسير القرآن العظيم .7

 ة.1999،د / 1420ب 2ب طسامي ش  محمد سممةب لار  ي ة للي   لالّعزيع

ب جشع تع   محمد ش  ت ي  التربيب تحقيق: ل. ي القرآنجامع البيان عن تأويل آ .8

 .ة2001،د/ 1422ب 1لار ،ج ب القا، وب طع د اهلل ش  ع د المحي  الرتكيب 

 يب جشع عم  يعسف ش  ع د الرب اليم يب تحقيق: جشجامع بيان العمل وفضله. 9

 .ة1994،د/ 1414ب 1الدماةب لار اش  الجعزيب طارا اع ال ،ي يب 

ب تعلد تييه ب ت تمة ل. الصديق ش ي  ات محمدية )مع: التعليقات النقدية(دراس .10

  .ة2009ب 2ليد ب طنص ب م ك  العالم ا سممي لدراسة االسّ  ا ب 
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ب محمد ش  محمد ش  دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين .11

 ة.1989ب 1ب القا، وب طسعيلم جشع ُاه ةب مكّ ة اليية

ب تماع الدي  جشع ال  ج ع د ال حم  ش  الجعزيب زاد المسير يف علم التفسير .12

 .،د1422ب 1ب طلار الكّاب الع شيشي لتب تحقيق: ع د ال زا  المهديب 

ب محمد ناد  الدي  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. 13

 ة.1990 ،د/1415ب مكّ ة المعارج للي   لالّعزيعارل اينب ال ياضب 

ب جسامة أحمد صبحي منصور، (12سلسلة رموز الفكر العلماين المعاصر) .14

 .د،1432تمالى اآلخ وب  ( 96 )الهّيميب مجلة ال اددب العدل 

ب 3ب طب مصت ر ش  حييي الي اعيالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي .15

 ،د. 1402ب شي لت/ ل يا 

ب ع د العظيم  دع ضم لت يي :السنة النبوية الشبهات الثالثون المثارة إلنكار .16 لنقضم

 .ة1999/ د،1420ب 1ب القا، وب طعش ا،يم المتعييب مكّ ة ل، ة

عياية )ب ل. عثما  ش  معلم محمعلب شح  مي عر ضم  ندلو شبهات القرآنيين .17

مجمع الملك فهد لت اعة ب (د،1421المملكة الع شية اليععلية شالق آ  الك يم لعلعمه 

 . المديية الي عيةحف ال  يفب المص

ل. محمعل ش  محمد م رلعةب شح  مي عر  ب ج.شبهات القرآنيين حول السنة .18

مجمع ب (د،1421عياية المملكة الع شية اليععلية شالق آ  الك يم لعلعمه )ندلو ضم  

 .المديية الي عيةالملك فهد لت اعة المصحف ال  يفب 

 ملسو هيلع هللا ىلصلجامع المييد الصحيح المخّص  م  جمعر رسعع اهلل ا)ب صحيح البخاري. 19

: ب تحقيق(،د256) اهلل ال خاري الجع ي محمد ش  عسماعيل جشع ع دب لسييه لجيامه(

 . ،د1422ب 1ب طلار  ع  اليجاوب محمد ز،ي  ش  ناد  الياد 

ييد الصحيح المخّص  شيقل العدع ع  العدع علر رسعع اهلل الم)صحيح مسلم . 20
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محمد  تحقيق:، ،د(261  الق ي ي الييياشعري )يميلم ش  الحجاج جشع الحي، (ملسو هيلع هللا ىلص

 .لار عحياء الرتا  الع شيب شي لتب فؤال ع د ال اقي

(ب جشع ع د اهلل جحمد ش  محمد ش  ش  جحمد )رلاية ع د اهلل العلل ومعرفة الرجال. 21

لار ،د(ب تحقيق: لدي اهلل ش  محمد ع اسب 241حي ل ش  ،مع ش  جسد ال ي اين )

 .ة 2001،د /  1422ب 2الخاينب ال ياضب ط

ب محمد ش  علي ش  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .22

،دب لار اش  كثي ب لار الكلم 1414ب 1 ب طب لار الكلم التيمحمد ال عكاينبب لم ق

 التي / لم قب شي لت.

 .ة2005ب 1لم قب لار ارلائلب طب سعد رسّمب الفرق اإلسالمية منذ البدايات .23

ب زي  الدي  محمد المدعع شع د ال ؤلج فيض القدير شرح الجامع الصغير .24

 ،د.1356ب 1ب طالمياليب المكّ ة الّجارية الكربىب مص 

ب مؤسية االنّ ار الع شيب جحمد د حي ميصعرب ا للتشريعالقرآن وكفى مصدرً  .25

  ة.2005

ب ل. ع د ال حم  محمد يعسفب القرآنيون يف مصر وموقف اإلسالم منهم .26

 .1القا، وب لار ال يا  للي   لالّعزيعب ط

التائفب مكّ ة ب خالة حيي  علهي شخشب القرآنيون وشبهاتهم حول السنة .27

 .ة2000/ د،1421ب 2الصديقب ط

اف عن حقائق غوامض التنزيل .28 ب جشع القاسم محمعل ش  عم ل ش  جحمدب الكشَّ

 .،د 1407ب 3شي لتب لار الكّاب الع شيب طال مخ  ي تار اهللب 

،د( تحقيق: اعي  اررناؤلط 241جشع ع د اهلل جحمد ش  محمد ش  حي ل )المسند، . 29

  .ة2001،د/ 1421ب 1لم قب مؤسية ال سالةب ط ب يدب لآخ عالع م ا -

ب جشع تع   اليحاس جحمد ش  محمدب تحقيق: محمد علي الصاشعينب معاين القرآن .30
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 .،د1409ب 1مكة المك مةب تامعة جة الق ىب ط

عثما  ش  ع د ال حم ب جشع عم ل اش  الصمحب معرفة أنواع علوم الحديث،  .31

 .ة1986 -،د 1406لم قب لار ال ك ب تحقيق: نعر الدي  عرتب 

ب ع د ال حم  ش  جشي شك ب تمع الدي  مفتاح الجنَّة يف االحتجاج بالسنة .32

 .ة1989،د/ 1409ب 3المديية الميعروب الجامعة ا سمميةب طالييع يب 

 www.ahl-alquran.com موقع )أهل القرآن( .33
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 فهرس املوضوعات
 

 213 ............................................................ ملخ  ال ح 

 215 .................................................................... المقدمة

 216 ................................................ م كلة ال ح 

 216 ................................ ج،مية ال ح  لجس اب اخّياره

 217 ................................................. ميهج ال ح 

 217 .............. الدراسات الياشقةب لالجديد الهي يقدمه ال ح 

ل ة لل ح   218 ....................................... الختة الم صَّ

 220 ...................................................................... تمهيد

 223 ................... الم ح  ارلع: نقد ميتلقات ال صل ارلع: م  الكّاب

لمب لما سعاه الميتلق ارلع: الق آ  كّاب ُمّ ي قَّ م كاجس للمي

.  223 .......................................... فهع ظ ٌّ لحدي م مهمعةم

ط يف ايءب فم حاتة علر  الميتلق الثاين: الق آ  الك يم ما ف َّ

 228 ............................................... ما سعاه م  الكمة.

 234 ..................... الم ح  الثاين: نقد ميتلقات ال صل الثاين: م  الكّاب

 لاخ  ال سععب 
ِّ
الميتلق ارلع: الّ  يق شي  اخ  الي ي

 234 .......................................................... للعازمه.

الميتلق الثاين: ال سعع مأمعر شّ ليغ الق آ  فحي ب فم 

 238 .............................................. اتّهال له يف الّ  يع.

 241 ................. الم ح  الثال : نقد ميتلقات ال صل الثال : م  الكّاب.

الميتلق ارلع: الحدي  الي عي ع ارو ع  تاريخ ش  ّي 
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 241 ............................. للميلمي ب ل  يقة تمعه غيُ  معثعقة.

يف جحالي  ال خاري تييئ علر ملسو هيلع هللا ىلص الميتلق الثاين: سي و الي ي 

 246 ............................................مقامهب لتخالف الق آ .

 250 ...................................................... الخاتمة لنّائج ال ح 

 252 ................................................... قائمة المصالر لالم اتع

 256 ........................................................ فه س المعضععات

 

         

 

 




